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Τι είναι η Τροφική Ευαισθησία 

Αυτή που μπορεί να ελεγχθεί άμεσα  
είναι ο τρίτος τύπος ο οποίος εμπλέκει  
το ανοσοποιητικό. 

Τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται 
αμέσως μετά τη λήψη της τροφής   
όπως στις κλασσικές αλλεργίες,  
αλλά μετά από μερικές ώρες ή  
ακόμη και ημέρες, με αποτέλεσμα  
να είναι δύσκολο να εντοπισθούν  
οι τροφές που τα προκαλούν. 

Πως γίνεται το Food Detective Professional

• Το Food Detective Professional είναι έλεγχος αντισωμάτων IgG   

 με την κλινικά αποδεδειγμένη μέθοδο ELISA σε 59 τροφές 

• Χρησιμοποιείται ζωντανό δείγμα αίματος. 

• Παρέχονται άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα σε 40΄λεπτά, 

 και έτσι μπορεί κάποιος άμεσα να αρχίσει την αποφυγή των τροφών  

 που του προκαλούν ανοσοποιητική τροφική ευαισθησία. 

• Βασίζεται στις αρχές της ενζυματικής ανοσο-ανάλυσης,  

 μία τεχνική που οι επιστήμονες κατάφεραν να τελειοποιήσουν  

 ώστε να μπορεί να γίνεται ο έλεγχος από ιατρούς στο χώρο τους.   

• Το τεστ συνιστάται να επαναλαμβάνεται ετησίως έτσι ώστε  

 η διατροφή του ατόμου να είναι απόλυτα εξατομικευμένη  

 αποφεύγοντας τις τροφικές ευαισθησίες του οργανισμού του. 

Υπάρχουν 
3 τύποι

Χημική  
ευαισθησία στην  

τροφή

Έλλειψη ενζύμων

Ανοσοποιητική αντίδραση 
που εμπλέκει την IgG 

ανοσοσφαιρίνη

Επιπτώσεις από την μη ελεγμένη τροφική ευαισθησία 

• Οι τροφικές ευαισθησίες αυξάνουν τις φλεγμονές, εξασθενίζουν το ανοσοποιητικό  
 σύστημα και προκαλούν την καταστροφή ιστών και οργάνων, αν δεν ελεγχθούν άμεσα.

• Εάν υπάρχει ευαισθησία σε τροφές, ίσως να εμφανίζονται ένα ή περισσότερα  
 από τα ακόλουθα προβλήματα υγείας, όπως ακμή, έκζεμα, αρθρίτιδα, 
 δυσκοιλιότητα, διάρροια, ημικρανίες, κατάθλιψη, Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου,  
 Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης, ψωρίαση, παχυσαρκία, κ.α.

Eπιστημονική 
μέθοδος ELISA

Αποτελέσματα  
σε 40’

Έλεγχος σε  
59 τροφές

Οι κλασικές αλλεργίες που  
εμπλέκεται η IgE ανοσοσφαιρίνη  
αποτελούν μόνο το 20% όλων των 
αλλεργικών αντιδράσεων ενώ αυτές  

που εμπλέκεται η IgG ανοσοσφαιρίνη  
το 80%.



4 5

W Atkinson, R Gurney, TA Sheldon, PJ Whorwell. Gut 2004; 53: 1459-1464. *Academic Department of Medicine,  

University Hospital of South Manchester, Manchester, UK. *Department of Health Sciences, University of York, York, UK

Επιστημονική τεκμηρίωση με 3.211 ασθενείς

Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Department of Health  
Science του Πανεπιστημίου της Υόρκης, η οποία ζητήθηκε από τον οργανισμό Αllergy UK,  
επικύρωσε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του FOOD DETECTIVE™ PROFESSIONAL.
(International Journal of Molecular Medicine (2007).

 Ποσοστά βελτίωσης ασθενών

Στο 68,6% των ασθενών με ημικρανίες:
• Το 52% είδε βελτίωση σε 20 ημέρες.
• Το 68% είδε βελτίωση σε 2 μήνες. 
• Το 86% θα συνιστούσε το τεστ σε άλλους.

Στο 73,7% των ασθενών με γαστρεντερικά προβλήματα/συμπτώματα:
• Το 58% είδε βελτίωση σε 20 ημέρες. 
• Το 74% είδε βελτίωση σε 2 μήνες.
• Το 88% θα συνιστούσε το τεστ σε άλλους. 

Στο 70,5% των ασθενών με έκζεμα:
• Το 51% είδε βελτίωση σε 20 ημέρες. 
• Το 70% είδε βελτίωση σε 2 μήνες. 
• Το 87% θα συνιστούσε το τεστ σε άλλους

Οι 7 στους 10 με χρόνιες ασθένειες

• Πάνω από ένα σύμπτωμα.
• 71% ήταν γυναίκες, 29% ήταν άντρες.
• Ηλικία από 3 μηνών έως 97 χρόνων.
• 96% άλλαξαν τη διατροφή τους (65% έκαναν μεγάλη αλλαγή).

• Γαστρεντερικά προβλήματα είχε το 43,4%
• Μυοσκελετικά  “ είχε το 6,9%
• Δερματικά “  είχε το 15,5%
• Νευρολογικά  “ είχε το 11,5%
• Αναπνευστικά “ είχε το 11,9 %
• Ψυχολογικά “ είχε το 9,1%
• Γενικά “ είχε το 12,0%
 (κούραση, τυμπανισμός, κ.α.) 

Παιδί 4 ετών με  
σημαντικό έκζεμα, ακραία απολέπιση,  
μόλυνση και νεκρωτικό ιστό

Οριστική βελτίωση των συμπτωμάτων 
μετά από 16 εβδομάδες αποφυγής των τροφών  
που ελέγχθηκαν για τροφική ευαισθησία.

Μετά από  

16 
εβδομάδες

Αρχικά 
συμπτώματα

Περιπτωσιολογική μελέτη
Βρετανού παιδιού με έκζεμα
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Ενημερώνει επαγγελματίες υγείας και το κοινό για την σημασία του 
τακτικού ελέγχου ανοσοποιητικής τροφικής ευαισθησίας για πρόληψη 
και βελτίωση των επιπέδων υγείας και ευεξίας του ατόμου.

σε συνεργασία με τον όμιλο της  
Ορθομοριακής Διατροφικής Ιατρικής προσφέρει   
τo καινοτόμο τεστ τροφικής ευαισθησίας  
FOOD DETECTIVE PROFESSIONAL και στην Ελλάδα. 

με έδρα στο Cambridgeshire του Ηνωμένου Βασιλείου,  
είναι μια διεθνής πρωτοπόρος εταιρεία διαγνωστικών εξετάσεων   
που παρέχει παγκοσμίως κορυφαία τεστ ευαισθησίας τροφών  
που διατίθενται σε περισσότερες από 60 χώρες...  

Η Omega Diagnostics

Λεωφ. Γαλατσίου 41, 111 41 Αθήνα   
Τ  +30 210 - 86 14 671  F  +30 210 - 86 13 454 Ε info@orthonutrimed.gr

orthonutrimed.gr


